
Mousserende wijnen
Jaillance Brouette “Prestige” Blanc de Blancs 
Chardonnay | Rhône, Frankrijk 
Heerlijke mousserende wijn, gemaakt volgens de méthode traditionelle, 
zoals ook Champagngeproductenten werken. Heerlijk als aperitief. 

Champagne Pol Roger, Brut Réserve
Chardonnay, Pinot Meunier en Pinot Noir | Épernay, Frankrijk
Een prachtige, gebalanceerde en complexe Champagne met florale en 
fruitige tonen. Een mooie balans van body en frisheid. Pol Roger is door 
Drinks International uitgeroepen tot ‘’Most Admired Champagne Brand 2019’’. 

32.50

96.50

Witte wijnen
La Marina, Cuvée Océane 
60% Colombard, 20% Sauvignon Blanc en 20% Gros Manseng | Côtes de Gascogne, Frankrijk 
Frisse aromatische witte wijn met tonen van limoen, grapefruit en 
witte bloemen. Sappig, dorstlessend en heerlijk als aperitief. 

Dominio de Verderrubí “PITA”
Verdejo | biologisch | Rueda, Spanje
Gemaakt door wijnmaker Emilio Pita. Deze biologische Verdejo heeft 
een expressieve neus van rijpe perzik en passievrucht en heeft een volfruitige 
smaak met frisse zuurtjes. Bekroond met een 9 in De Grote Hamersma.

Beychevelle, Grand Bateau Blanc
Sauvignon Blanc | Bordeaux, Frankrijk
Grand Bateau is het kleine broertje van het zeer beroemde 
Château Beychevelle 4e Grand Cru Classé uit Saint-Julien. Deze wijn heeft wat 
houtrijping en is rijp en fris tegelijk. Romig qua structuur en met een
verleidelijke geur van citrus, exotisch fruit en hints van toast en vanille.

Christoph Edelbrauer
Grüner Veltliner | biologisch | Kamptal, Oostenrijk
Gemaakt door de zeer talentvolle wijnmaker Christoph Edelbauer. Prachtige 
Grüner Veltliner met aroma’s van appel en citrus aangevuld met florale tonen 
en fijne kruidigheid. Heerlijk fris.

Domaine Raymond Dupont-Fahn, Meursault “Les Clous”
Chardonnay | Bourgogne, Frankrijk
Prachtige complexe wijn met veel finesse en een zeer lange afdronk. Romig en 
mineraal met tonen van steenfruit, citrus en noten. Een mooie balans in 
rijkdom en frisheid. De houtopvoeding vindt deels plaats in fusten van 
nieuw eikenhout.

24.50

28.50

32.50

40.50

96.50



Rosé wijnen
Domaine Galétis 1684, Rosé 
Merlot | Languedoc-Roussillon, Frankrijk
(H)eerlijke en sappige rosé gemaakt van 100% Merlot. Fijne tonen van zacht 
rood fruit. Een heerlijke zomerse dorstlesser. 

Château Lacoste, Grand vin de Provence
75% Grenache Noir, 15% Syrah, 5% Cabernet Sauvignon en 5% Cinsault | biodynamisch | 
Coteaux d’Aix en Provence, Frankrijk
Deze top wijn heeft een prachtige zacht roze kleur. Veel fruit als aardbeitjes 
en frambozen in de geur. De smaak is zacht, fruitig, licht kruidig en kent een 
royale afdronk met dat subtiele ‘vetje’ wat vaak zo kenmerkend is voor een rosé 
uit de Provence.

24.50

38.50

Rode wijnen
Filet Mignon, Vieilles Vignes, Vin de France
Carignan | Languedoc-Roussillon, Frankrijk
Wijnen van oude carignan wijnstokken (vieilles vignes) zijn zacht en vol met 
veel rood fruit, pruimen en rijpe kersen zoals ook deze mooie Vin de France.  
Een verrassend glas met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!

Domaine Galétis 1684, Pinot Noir
Pinot Noir | Languedoc-Roussillon, Frankrijk
De kleur is diep donker rood; in de geur zijn kersen en bessen duidelijk 
te herkennen. Soepele smaak, mooi romig en een tikje rokerigheid in de finale. 
Een elegante en zwoele Pinot Noir. 

Beychevelle, Grand Bateau Rouge
Sauvignon Blanc | Bordeaux, Frankrijk
Grand Bateau is het kleine broertje van het zeer beroemde 
Château Beychevelle 4e Grand Cru Classé uit Saint-Julien. Een wijn met 
een expressieve neus van pruimen en cassis, een fijne kruidigheid en een 
elegante toon van nieuwe eiken. Een harmonieuze en soepele Bordeaux.

Domaine Jean-Baptiste Boudier, Pernant-Vergelesses 
1er Cru “Les Fichots”
Pinot Noir | Bourgogne, Frankrijk | 2018
Jean-Baptiste Boudier is een zeer bevlogen wijnmaker en wordt gezien als een 
van de grote talenten in de Bourgogne. Aroma’s van rijp paars fruit bijgestaan 
door kruidige en rokerige tonen. Een rijke structuur met zeer veel fruit, 
frisse tonen en mooie tannines. Elegantie en complexiteit tot in 
de lange afdronk.

Château Clarke, Baron Edmond de Rothschild 
60% Merlot en 40% Cabernet Sauvignon | Bordeaux, Frankrijk | 2015
Merlot gedomineerde listrac van de gepassioneerde miljardair baron Edmond 
de Rothschild. Imponerend boeket van zwart fruit prachtig verweven met 
nieuw eikenhout en die verleidelijke geroosterde geuren van cacao en vanille. 
Expressieve smaak van fruit en geroosterde tonen. Uitzonderlijk mooi afgerond 
met een magistraal evenwicht.

24.50

25.50

32.50

94.50

85.00



Zoete wijnen
Ca’del Baio, Moscato d’Asti 101  
Moscato Bianco | biologisch | Piëmonte, Italië
Een fraaie Moscato d’Asti. Fris, zoete wijn met een fijne mousse. In de geur 
aromatisch en weelderig met fruitige en florale tonen. Mooi als feestelijk 
aperitief of begeleider bij zoetigheden en fruitige desserts.

Château de Laugira, Rivesaltes Grenat Rouge
Grenache Noir | Roussillon, Frankrijk
Château Lauriga ligt in Aspres, het hart van de Roussillon. Een 
typische Vin Doux Naturel; intens fruitig met tonen van bramen, 
frambozen en kersen en tonen van drop. Een heerlijke dessertwijn met frisheid 
en mooi verweven tannines. Lekker bij een chocoladedessert en 
blauweschimmelkazen. Deze wijn heeft een goed ouderpotentieel. 

26.80

42.50

FLES WATER ERBIJ
Verwen jezelf met een 

lekkere, koude fles 

chaudfontaine 0.75 L.
4.95


